
duração 
16 horas 

datas de realização 
18 e 21 nov'19 

horário 
9h00 às 13h00 e das  
14h00 às 18:00  

inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

objetivos gerais 
 Gerir e evitar conflitos através da comunicação;

 Selecionar e implementar estratégias de resolução de conflitos de acordo com a
situação.

destinatários 
Coordenadores de Equipas e outros trabalhadores, de todos os grupos de pessoal (docentes, 
investigadores e TAG), que desempenhem funções nas quais tenham que mediar situações e 
ser interlocutores de vários tipos de público (alunos, empresas, docentes). 

conteúdos programáticos 
 A comunicação verbal e não verbal e o seu impacto no interlocutor;
 Barreiras à comunicação;
 Os estilos de comunicação;
 Técnicas de comunicação eficaz e de escuta ativa para a gestão de conflitos;
 O conflito organizacional;
 Causas e consequências dos conflitos;
 Estratégias de resolução de conflitos.

Gestão de Conflitos e Comunicação  

A coordenação científico-pedagógica e a formação é da responsabilidade da 
Prof.ª Judite Maria Manso docente de Marketing e Vendas na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Águeda da Universidade de Aveiro. É Diretora Geral 
no IPRC – Instituto Português de Relações com o Cliente. Desenvolve funções 
de Consultoria nas áreas de Gestão, Comercial, Estratégica, Marketing e Com-
portamental. 
É formadora, desde 2004, em algumas das mais conceituadas PME´s, ramo 
industrial, comercial e serviços. 

coordenadora e formadora 

A formadora é Ana Carolina Carvalho é doutoranda em Marketing e Estraté-
gia na Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e Universidade da Bei-
ra Interior. Mestre em Gestão, com especialização em Marketing e Negócios 
Internacionais pela Universidade de Aveiro e licenciada em Gestão pela mes-
ma universidade. 

É assistente convidada no ISCA-UA, onde assegura a lecionação de unida-
des curriculares da Licenciatura em Marketing e atualmente integra a comis-

são do respetivo curso na qualidade de vice-diretora. 


